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  عنرص عنارص تشغل املنطقة الوسطى من الجدول الدورى وتشمل أك� من ) ١

  باإللكرتونات وتنقسم إىل أربعة سالسل dعنارص يتتابع فيها امتالء أوربيتاالت املستوى الفرعى ) ٢

  الرابعة الدورة ىف وتقع3d  الفرعى توىاملس امتالء فيها يتتابع عنارص سلسلة) ٣

  48Cd  وتنتهى بعنرص  39Yسلسلة عنارص تبدأ بعنرص ) ٤

  56Baسلسلة عنارص تقع ىف الدورة السادسة بعد عنرص الباريوم ) ٥

  7s12, 6d110تركيبها اإللكرتو¡ ينتهى سلسلة عنارص ) ٦

  من التشابه ب¦ عنارصها الرأسية مجموعة من الجدول التشابه ب¦ عنارصها األفقية أكرب) ٧

  VIIIعنارص من السلسلة اإلنتقالية األوىل ªثل املجموعة  ) ٨

  IVB املجموعة قع ضمنعنرص من السلسلة اإلنتقالية األوىل ي) ٩

  حفاز كعامل الحديد وجود ىفًطريقة يتم فيها تحض² غاز النشادر صناعيا من عنرصيه ) ١٠

     حفاز كعامل الحديد وجود ىف سائل وقود إىل (CO + H2) املا¹ الغاز يلتحو فيها يتم طريقة) ١١

 أشعة لها قدرة عالية عىل النفاذ من خالل املواد ولذلك تستخدم ىف مجال الطب ) ١٢

 ًالفلزات التى غالبا ما يكون لها حالة تأكسد واحدة ) ١٣

 مجموعة  رأسية عنارصها تعطى حالة تأكسد تتعدى رقمها ) ١٤

  


  ............... بالعنارص (d) الفئة عنارص تسمى )١
   الداخلية اإلنتقالية       الرئيسية اإلنتقالية             النبيلة                 املمثلة   

 ............. .الفئة عنارص هى الداخلية اإلنتقالية العنارص )٢
  s                  p              d                         f   

  ...............هو الرئيسية اإلنتقالية للعنارصالخارجى  اإللكرتو� الرتكيب )٣
  ns2 , (n-1) d10    ns2 , (n-1) d1 

  ns12 , (n-1) d110   ns12 , (n+1) d110 
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مندليفالباب

س
الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

الباب
األول

5

1
مندليف

س
الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

 ٣ تبدأ العناصر االنتقاليه فى الظهور باجلدول الدورى .....

أ فى الدورة الرابعه بداية من عنصر الكالسيوم   

ب عندما يبدأ ملء المستوى الفرعى d بااللكترونات 

ج عندما يبدأ ملء المستوى الفرعى f بااللكترونات 

د عندما يبدأ ملء المستويين الفرعين f , d بااللكترونات

) T,M,B( التركيب االلكترونى األتى ميثل ثالث عناصر  
T : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2،3P6, 4s2 ,3d10

M : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3P6, 4s1 , 3d5

B : [ Xe ]6s2, 5d3, 4f 14

4s عنصر ممثل ألن توزيعه اإللكتروني ينتهي بالمستوى M أ العنصر

ب العنصر T خامل إلمتالء كل المستويات الفرعيه بااللكترونات

 4f انتقالى داخلى الن اخر مستوى فرعى به هو المستوى B ج العنصر

 d د جميع العناصر السابقه  من عناصر الفئة

  العنصر )T(  تركيبه االلكتروني هو Ar]  4s2 , 3d7[ ولذلك .............

ب يقع ضمن عناصر مجموعة تتكون من ثالث اعمدة    B أ ينتمي للمجموعات

 d د يقع ضمن عناصر العمود قبل األخير  لعناصر الفئة   A ج ينتمي للمجموعات

  التركيب االلكترونى ns2  , ( n-1( d6:8   خاص بـــــ ...................... .

ب عناصر االعمده 8,9,10    VIB أ عناصر المجموعه

د عناصر اخر مجموعة انتقاليه رئيسية بالجدول ج عناصر الدورة الرابعة 

......   ns1  ,( n-1(  d10  مجموعة العناصر التى ينتهى تركيبها االلكترونى بــــــ  

d أ عناصر العمود األول في الفئة

ب تقع جميعها فى الدورة الرابعة 

IB ج تقع في المجموعة

د تتكون من عشرة عناصر  

العناصر اإلنتقالية الدرس
من بداية الباب وحتى نهاية التركيب 1

األلكتروني وحاالت التأكد
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الباب األول العناصر االنتقالية
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 ية رأسىةعمدأ.............  رأسية و اتمجموع............ عنارص اإلنتقالية الرئيسية من  تتكون ال)٤
  10 – 5               8 – 10        10 – 8        8 – 8  

  ..............الدورة ىف الثالثة اإلنتقالية السلسلة تقع )٥
  السابعة   السادسة                                  الخامسة          الرابعة                    

 ىف الدورة السابعة .............  تقع السلسلة اإلنتقالية الرئيسية )٦
  الرابعة   الثالثة                                  الثانية         األوىل                   

 .............   يتتابع فيها امتالء املستوى الفرعى 38Srوم  العنارص التى تقع بعد عنرص السرتونشي)٧
   3d                    4d                     5d                       6d   

 .............   يتتابع فيها امتالء املستوى الفرعى 20Ca العنارص التى تقع بعد عنرص الكالسيوم )٨
   3d                    4d                     5d                      6d    

 ................   يتتابع فيها امتالء املستوى الفرعى 56Ba العنارص التى تقع بعد عنرص الباريوم )٩
   3d                    4d                     5d                      6d     
 ................   يتتابع فيها امتالء املستوى الفرعى 88Raتقع بعد عنرص الراديوم  العنارص التى )١٠
   3d                    4d                     5d                      6d      
 ...............  تنتهى السلسلة اإلنتقالية الثالثة بعنرص )١١
  النحاس                  الزئبق             دميوم       الكا  الخارص�                 

   .................... 80Hg  وتنتهى بعنرص 57La سلسلة تبدأ بعنرص  )١٢
     الثانية اإلنتقالية السلسلة                    األوىل اإلنتقالية السلسلة  

  الرابعة اإلنتقالية لسلسلةا                   الثالثة اإلنتقالية السلسلة   

7s اإللكرتو¢ تركيبهاينتهى  إنتقالية سلسلة )١٣
12

,
 
6d

110  السابعة الدورة ىف وتقع ................  
                              الثانية اإلنتقالية السلسلة                   األوىل اإلنتقالية السلسلة   

   الرابعة اإلنتقالية السلسلة                   لثالثةا اإلنتقالية السلسلة  

  عنارص ..........  تشمل السلسلة اإلنتقالية الثانية عدد )١٤
   ١٤     ١٠     ٨     ٦ 

  السيارات زنربكات صناعة ىف تستخدم سبيكة لعمل الصلب إىل يضاف ............ عنرص )١٥
  املنجنيز                      الفانديوم                الكروم                التيتانيوم   

  ............. من تتكون الغازية املرشوبات عبوات صناعة ىف تستخدم التى السبيكة )١٦
  والخارص� النحاس       والقصدير النحاس        واملنجنيز األلومنيوم        واملنجنيز الحديد   

  الحديدية السكك خطوط لصناعة الحديد مع ............. من سبيكة دمتستخ )١٧
   املنجنيز                       الكوبلت                النحاس                    الكروم   

  الرشب مياه تنقية عمليات ىف للفطريات وكمبيد حرشى كمبيد ............. مركب يستخدم )١٨
   CuO                  CuSO4                BaSO4                     Cr2O3 
  ................والكابالت الكهربية األسالك صناعة ىف يستخدم عنرص )١٩
  القصدير                       الكروم                الخارص�            النحاس  
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الباب األول  مندليف في تدريبات الكيمياء

 

 





  .............. صناعية أهمية له ليس ولذلك الصالبة شديد وغ�ً نسبيا ل� النقية حالته ىف وهو عنرص )٢٠
     املنجنيز                       الكروم                الحديد             النحاس   

  ...............سبائك صورة ىف يستخدم ولذلك الهشاشة شديد النقية حالته ىف وهو عنرص )٢١
    املنجنيز                        الكروم                الحديد             النحاس   

  التوصيل فائقة املغناطيسات تحض� ىف حفاز عامل ............ مركب يعترب )٢٢
  MnO2                  V2O5                 ZnO                     Cr2O3   
  الجاف العمود صناعة ىف مؤكسد عامل.......  .......مركب يعترب )٢٣
   MnO2                  CuSO4                 ZnS                     Cr2O3  
  ...........األحمرار لدرجة مسخنة وهى حتى ّالتاكل تقاوم سبيكة )٢٤
                          منجنيز – الحديد                            الصلب – النيكل   

   كروم – النيكل                         الصلب – الفانديوم   

  ...............و النحاس عنرصى من الربونز سبيكة تتكون )٢٥
  الرصاص                        القصدير                 الكادميوم            الخارص�  

 .................حد نظائر عنرص  تخرج أشعة جاما من أ)٢٦
  الكوبلت                       النحاس                 الخارص�            السكانديوم   

  ...............ّالتاكل مقاومة عىل وقدرتها العالية بقساوتها ·تاز سبيكة )٢٧
                         نيزمنج – الحديد                       ألومنيوم – املنجنيز  

  كروم – النيكل                         الصلب – الفانديوم  

  ..............هو األرضية القرشة ىف وجوداً األوىل اإلنتقالية السلسلة عنارص أقل )٢٨
  دالحدي                       النحاس                 الكوبلت            السكانديوم  

4sتركيبه اإللكرتوÂ ينتهى أحد عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل و )٢٩
2
,3d

...............                                                           هو 10
   الخارص�                       النحاس                 املنجنيز            السكانديوم  

  ...............                                                           هى السكانديوم لعنرصالوحيدة  التأكسد الةح )٣٠
  +1             +2                  +3                        +4   
  ...............                     عنرص ىف توجد األوىل اإلنتقالية السلسلة عنارص ىف التأكسد لحالة قيمة أقىص )٣١
    املنجنيز                        الكروم                 الخارص�                الحديد   
 :  أعداد تأكسد عنارص السلسلة االنتقالية األويل ما ب� ترتاوح )٣٢
   +1 : +7                      +2 : +8                     +2 : +7                   +3 : +7 
 ؟ ) 4+(  العنرصين اللذين لهÊ حالة التأكسد الشائعة ما )٣٣
   Zn / Ti                       Mn / Ti                    Mn / Cu                 Sc / Zn 
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الباب األولالباب األول  العناصر االنتقالية

 

 



  من عرشة أعمدة رأسية ؟ العنارص اإلنتقالية الرئيسية تتكون-١

  ؟ (B) املجموعات عنارص باقى عن VIII تختلف عنارص املجموعة الثامنة -٢

 ؟ املصابيح هذه تستخدم وفي� يضاف السكانديوم إىل مصابيح أبخرة الزئبق ؟ -٣

  ألومنيوم ىف صناعة طائرات امليج املقاتلة ؟– تستخدم سبيكة السكانديوم -٤

 ىف عمليات زراعة األسنان واملفاصل الصناعية ؟ يستخدم التيتانيوم -٥

  ؟ الشمس أشعة من الح�ية مستحرضات تركيب ىف TiO2 يدخل مركب -٦

  ألومنيوم ىف صناعة الطائرات واملركبات الفضائية ؟– تستخدم سبيكة التيتانيوم -٧

  الصلب ىف صناعة زنربكات السيارات ؟– تستخدم سبيكة الفانديوم -٨

  ان الكروم عىل درجة عالية من النشاط الكيميا« إال انه يقاوم فعل العوامل الجوية ؟ بالرغم من-٩

  للتأكد من جودة املنتجات ؟ 60 يستخدم الكوبلت -١٠

  كروم ىف ملفات التسخÄ وىف األفران الكهربية ؟ – تستخدم سبيكة النيكل -١١

 صلب ىف حفظ األح�ض ؟– تستخدم سبيكة نيكل-١٢

 الخارصÄ ىف جلفنة الفلزات ؟ يستخدم -١٣

  ال يفضل استخدام كل من عنرصى الحديد واملنجنيز وه� ىف الحالة النقية ؟-١٤

 


 العنارص اإلنتقالية الرئيسية ) ٢(العنرص اإلنتقاىل                                       ) ١( 

 السلسلة اإلنتقالية الثالثة ) ٤                       (العنارص اإلنتقالية الداخلية    ) ٣(

 الجلفنة ) ٦(طريقة التالمس                                         ) ٥(

 جهد التأين ) ٧(

 


 م                                التيتانيو) ٣(  مصابيح أبخرة الزئبق ) ٢( السكانديوم                        ) ١(

 الحديد            ) ٦( الكروم                             ) ٥(  الفانديوم            ) ٤(

 النيكل                                   ) ٩(  60نظÍ الكوبلت ) ٨( الكوبلت                        ) ٧(

 الخارصÄ ) ١٣(    محلول فهلنج  ) ١٢(حاس                         الن) ١١(  النيكل املجزأ ) ١٠(

 


  ألومنيوم – سبيكة التيتانيوم -٢   ألومنيوم – سبيكة السكانديوم -١

  منجنيز – سبيكة الحديد -٤   الصلب – سبيكة الفانديوم -٣

   كروم – سبيكة النيكل -٦  منجنيز  – سبيكة األلومنيوم -٥

  الصلب – سبيكة النيكل -٧
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الباب األول مندليف في تدريبات الكيمياء
 

 

 







  السلسلة اإلنتقالية األوىل و السلسلة اإلنتقالية الثانية -١

  السلسلة اإلنتقالية الثالثة و السلسلة اإلنتقالية الرابعة -٢



 ثا� كرومات البوتاسيوم                  ) ٣( خامس أكسيد الفانديوم ) ٢( ثا� أكسيد التيتانيوم         ) ١(

   IIكربيتات املنجنيز ) ٦( ثا� أكسيد املنجن�          ) ٥(    IIIأكسيد الكروم ) ٤(

 كربيتيد الخارص� ) ٩( �             أكسيد الخارص) ٨( برمنجنات البوتاسيوم     ) ٧(

 


 :  اذكر اس�ء العنارص الداخلة ىف تكوين السبائك التالية )١(
 سبيكة �تاز بالصالبة ومقامة األح�ض ) أ           (

                                                سبيكة تحافظ عىل متانتها ىف درجات الحرارة العالية         ) ب          (

 ّسبيكة ذات قساوة عالية وتقاوم التاكل ) د          (

  ما دور العاملان فيرش و تروبش ىف تقدم علم الكيمياء ؟ )٢(
   ؟ 60 مع ذكر استخدام لنظ� الكوبلت II وضح الرتكيب اإللكرتو� أليون الكوبلت )٣(
 التى ال ªكن الحصول عليها بالتفاعالت الكيميائية ىف الظروف العادية                          ما هى األيونات )٤(

                                         [ Mn+4 - Sc+2 - Co+2 - Zn+1 ]  
  أذكر أس�ء الثالثة فلزات اإلنتقالية التى تعرف باسم عنارص العملة ؟       )٥(
 فرس ذلك ؟ .. نيز مع الحديد ىف صناعة خطوط السكك الحديدية  يستخدم املنج)٦(
 ماذا يحدث عند إضافة نسبة ضئيلة من الفانديوم إىل الصلب ؟   ) ٧(
 وإىل أى سلسلة إنتقالية ينتسب ؟  ، ما رقم الدورة التى يقع فيها عنرص الخارصÀ ىف الجدول الدورى ) ٨(
 اذكر أهم نظ� من بÀ هذه النظائر مع ذكر استخدام طبى لهذا النظ� ؟  ، ً للكوبلت إثنا عرشاً نظ�اً مشعا )٩(
II [Ar] 4sادرس التوزيع اإللكرتو� أليون املنجنيز  " )١٠(

0
, 3d

5
 "ثم أجب عن األسئلة التالية   ،   

 لته النقية ؟  ما الصور التى ¶كن ان يستخدم فيها املنجنيز ؟ وملاذا ال توجد استخدامات له وهو ىف حا-       أ

 مع التفس� ؟ ،  ما أقىص حالة تأكسد للمنجنيز -       ب
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  ................الرأسية املجموعة ىف يقع الرئيسية اإلنتقالية العنارص ىف العارش الرأىس العمود -١
   IIB                  VB                  IVB                     VIII    

  ..............املجموعة الرئيسية االنتقالية العنارص ىف مبارشة الثامنة املجموعة يىل -٢
   IB              IIB    VIIB             12 

  ................ األخ� قبل للعمود اإللكرتو� الرتكيب فيكون رأسية أعمدة عرشة من اإلنتقالية العنارص تتكون -٣
(a)  ns1,(n-1)d10                                            (b) ns1,(n-1)d2                           
(c) ns1,(n-1)d9                                               (d) ns2,(n-1)d9                               

  ................املواد هذه لحفظ أوعية منه تصنع ولذلك باألح¢ض تأثرت اليدخل ىف تكوين سبيكة  الذى الفلز -٤
    الحديد                       النيكل                الكوبلت             النحاس   

  ..............عنرصى فيه يستخدم املعادن طالء -٥
                           والحديد النيكل                         السكانديوم و النيكل  

       الكروم و النيكل                              الصلب و الفانديوم  

  .............من بطبقة مغطاة ناملجلف الحديد ألواح -٦
   Zn                   Cu                   Au                    Ni     

  ..............تركيبها ىف يدخل سبائك من الداºة املغناطيسات تصنع -٧
   Zn                   Co                   Al                    Ni    

  وهالوج¿ إنتقاىل فلز من ........... املركب ونيتك -٨
    II الكوبلت كلوريد                  األلومنيوم بروميد  

   الصوديوم فلوريد                    II الحديد أكسيد  

 ............... جهد التأين الثالث يكون كب�اً جداً بالنسبة لعنرص -٩
      السكانديوم                       األلومنيوم                 املاغنسيوم                الحديد   

  (1+) التأكسد حالة ........... املجموعة عنارص عطىت -١٠
   IIB                   VB                   IB                      VIII    
d الفرعى املستوى أوربيتاالت ىف ممتلئة النصف األوربيتاالت عدد -١١

  ............ هى 7
   1                     2                      3                        4     
  ...............3d ىف السلسلة اإلتتقالية األوىل يكون األيون أكÈ أستقراراً عندما يكون املستوى الفرعى -١٢
   سبق ما جميع                      خاىل                ممتىلء نصف                ممتىلء   

  ..............           الفرعى املستوى من تخرج اإللكرتونات الن تأكسدها حاالت بتعدد اإلنتقالية العنارص تتميز -١٣
   4s 3 ثمd            3s 3 ثمd                  3p 4                        فقطs فقط  
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 ...........                            هوباإللكرتونات   (s)الفرعى   املستوى قبل  (d)الفرعى  املستوى فيه �تىلء الذى اإلنتقاىل العنرص -١٤
   الخارص�                       النحاس                 الكوبلت            السكانديوم         

5s [kr] اإللكرتو� تركيبه الذى العنرص -١٥
2
,
 
4d

10 .................   
             حفزى نشاطله                 ملونة مركبات        

   سبق ما جميع        التأكسد حاالتتاز بتعدد   

3d [Ar] اإللكرتو� الرتكيب لها التى األيونات -١٦
  .............هى 4

   Co2+ / Mn2+                           Fe3+ / Cr3+ 

   Cr2+ / Mn3+                         Fe2+ / Mn3+  
اإللكرتونـات املفـردة ىف  عـدد فـإن ، إلكرتونات سبعة عىل لها (d) الفرعى املستوى يحتوىعنرص انتقاىل  ذرة -١٧

 ........... تساوىأوربيتاالته 
   1                    2                    3                       4      
  ...............X2O5 صيغته مركب األكسج¤ مع يكون إنتقاىل عنرص -١٨
   الفانديوم                        النحاس                 الخارص�            السكانديوم   

  ............هو Cr2O3 مركب ىف ومالكر أليون اإللكرتو� الرتكيب -١٩
(a)  [Ar] 4s1, 3d5                                               (b)  [Ar] 4s2, 3d4                           
(c) [Ar] 4s0, 3d4                                                (d) [Ar] 4s0, 3d3                              

 إلكرتونات مفردة فيكون التوزيع اإللكرتو� أربع  �تلك VIII عنرص إنتقاىل من الدورة الرابعة واملجموعة -٢٠
  ..............      أليونه الثال² هو 

  (a) [Ar] 4s2, 3d3                                               (b)  [Ar] 4s0, 3d5                           
  (c) [Ar] 4s0, 3d6                                               (d) [Ar] 4s0, 3d3                            

  ..........مركب ىف تظهر للكروم تأكسد حالة أعىل -٢١
   CrO                 CrO 3                 CrSO4                     Cr2O3     
  ..........عنرصى ىف (d) الفرعى املستوى لألوربيتاالت نصفى امتالء يحدث -٢٢
                 كروم و نحاس                               خارص� و نحاس   

  خارص� و كروم                                  ومنجنيز كروم   

  ..........عنرصى ىف (d) الفرعى املستوى لألوربيتاالت كىل امتالء يحدث -٢٣
                 كروم و نحاس                              خارص� و نحاس   

  خارص� و كروم                                  ومنجنيز كروم   

 فقد عند تتحقق 7B املجموعة وحتى 3B املجموعة من بدءاًبصفة عامة  اإلنتقاىل للعنرص تأكسد حالة أقىص -٢٤
 ..................         إلكرتونات

(a) ns + (n-1) d                (b) 4s+3d             (c)  (n-1) d               (d)  ns+(n+1) d                
 ......              .......... النصف ممتلئة d أوربيتاالت عدد فإن إلكرتونات ¿انية عىل d الفرعى املستوى يحتوى عندما -٢٥
    1                    2                      3                       4    
                 III                                                  املنجنيز أيونليعطى  أكسدته .............. II املنجنيز أيون -٢٦

     صحيحة اجابة توجد ال                ال�كن                 يصعب                 يسهل          
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  ................                                                                    هو II النحاس أليون الصحيح اإللكرتو� التوزيع -٢٧
(a) [Ar] 4s1, 3d10                                              (b)  [Ar] 4s0, 3d9                         
(c) [Ar] 4s1, 3d8                                                (d) [Ar] 4s2, 3d9                           

         إليها ينتمى التى املجموعة رقم يتعدى ال الرئيسية اإلنتقالية العنارص ىف عنرص ألى تأكسد عدد أعىل -٢٨
  ...............املجموعة عنارص عدا ما       

   IB                       IIB                          IIIB                       IVB     

6sالخارجى  اإللكرتو� تركيبه الذى العنرص -٢٩
2
,5d

3
,4f

                           ............                 عنارص من 14
                                                                      الثانية اإلنتقالية السلسلة                  األوىل اإلنتقالية السلسلة   

  الالنثانيدات سلسلة                  الثالثة اإلنتقالية السلسلة   

  ............                                        إنتقاىل لعنرصً أيونا ¦ثل التالية اإللكرتونية كيبالرتا منً أيا -٣٠
(A) [Ar] 4s1, 3d8                                              (b)  [Ar] 4s0, 3d9                         
(c) [Ar] 4s1, 3d9                                                (d) [Ar] 4s2, 3d8                              

 ............                                                               يكون تركيبه اإللكرتو� هو ٢٩ عنرص عدده الذرى -٣١
(A) [Ar] 4s2, 3d9                                              (b)  [Ar] 4s1, 3d10                         
(c) [Ar] 4s2, 3d8, 5s1                                         (d) [Ar] 4s2, 3d8                               

3d [Ar]هو .............  التوزيع اإللكرتو� لأليون -٣٢
3d [Ar]هو ........  بين» التوزيع اإللكرتو� لأليون 5

4             
     Cr2+  ثم Co3+                           Fe3+ ثم  Cr2+   

   Fe2+ ثم   Fe3+                              Co3+ ثم   Fe2+    

                      ...............                                  مركباته ىف تأكسد حالة من أك® له التالية العنارص منً أيا -٣٣
   24Cr , 38Sr , 82Pb                         82Pb , 38Sr 

   24Cr  24                                        فقطCr , 82Pb  

X إنتقاىل عنرص أيون -٣٤
4S [Ar] اإللكرتو� تركيبه 2+

0
,
 
3d

  ...........             هو الذرى عدده فيكون 5
   24                     25                   26                       27   
  ..................اإللكرتو� الرتكيب له  VIB املجموعة ىف يقع الذى األوىل اإلنتقالية السلسلة من عنرص -٣٥
   [Ar]4s2, 3d4              [Ar]4s2, 3d5 

   [Ar]4s1, 3d5                [Ar]4s1, 3d10  

  يتخطى رقم املجموعة التى ينتمى لهـا ىفهمن عنارص السلسلة االنتقالية األوىل عدد تأكسد............. عنرص  -٣٦
 أعىل حالة تأكسد ىف عنارص السلسلة االنتقالية األوىل................ ح· لعنرص 

  السكانديوم / النحاس        املنجنيز / الفضة   

 املنجنيز / النحاس     السكانديوم / الخارص    
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 لديك أربعة عنارص أ ، ب، جـ ، د  -٣٧
  تحض� غاز النشادر ىف الصناعة يدخل كعامل حفاز ىف) أ(العنرص  

 له  مركب يستخدم كعامل مؤكسد ىف العمود الجاف ) ب(العنرص  

 يستخدم ىف صناعة ملفات التسخ�  ) جـ(العنرص  

 اإلنسان عرفه  أول فلز) د(العنرص  

 .............. ًبناء عىل ما سبق يكون الرتتيب الصحيح لهذه العنارص هو  
  الخارص�  - الحديد - الفاناديوم -           املنجنيز   املنجنيز  - النحاس - النيكل-الحديد  

  النحاس- النيكل-نيز املنج-الحديد  الحديد          - املنجنيز - الخارص� - الفاناديوم   

 ......... املتجلفنة تكون املادة -٣٨
  كلور كربون                       حديد                         خارص�             

 ........ ما عدا X2O3 العنارص التالية ¢كن أن تكون مع األكسج� مركبات صيغتها االفرتاضية جميع -٣٩
  الكروم             الخارص�     الحديد    مالسكانديو   
 MCl4يكون مع الكلور مركب صيغته  ......... العنرص -٤٠

   21Sc     22Ti     30Zn     29Cu   
 



 فرعـى  العنارص اإلنتقالية الرئيسية تتـوزع ىف ¢انيـة مجموعـات ىف الجـدول الـدورى بـالرغم مـن ان املسـتوى ال-١
d   يتشبع بعرشة إلكرتوناتلها . 

  .الرشب مياه ىف II توضع كمية محسوبة من كربيتات النحاس -٢

  . يستخدم محلول فهلنج ىف الكشف عن سكر الجلوكوز-٣

 .(4+) وال يعطى حالة تأكسد (3+) يعطى السكانديوم حالة تأكسد واحدة هى -٤

 .(29Cu) والنحاس (24Cr) شذوذ الرتكيب اإللكرتو¿ لكل من الكروم -٥

  . تقل حاالت تأكسد عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل بعد عنرص املنجنيز-٦

  .4S1, 3d10 [Ar] يعترب النحاس عنرص إنتقاىل بالرغم من ان تركيبه اإللكرتو¿ -٧

 .الرتكيب اإللكرتو¿ املتوقع عن (42Mo) يشذ الرتكيب اإللكرتو¿ لعنرص املولبيدنيوم -٨

 .صعب تأكسد عنارص نهاية السلسلة اإلنتقالية األوىل ي-٩

 . جهد التأين الثالث للخارص� أعىل من جهد التأين الثالث لكل من الحديد والكروم-١٠

 . من العنارص اإلنتقالية30Zn ال يعترب عنرص الخارص� -١١

 . عنرص 30 وليس 27 عدد العنارص اإلنتقالية ىف الدورة الرابعة والخامسة والسادسة -١٢

 . له(8+) وال توجد حالة تأكسد (7+) أقىص حالة تأكسد للمنجنيز هى -١٣

 . بالتفاعل الكيمياÑ العادى +Mg3 ال Ðكن الحصول عىل -١٤

 .)تعطى حالة تأكسد واحدة ( حاالت تأكسدها د الفلزات املمثلة ال تتعد-١٥

 .III إىل أيون الحديد II يسهل أكسدة أيون الحديد -١٦
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 .III إىل أيون املنجنيز IIصعب أكسدة أيون املنجنيز  ي-١٧

 


 كعنـارص هـا وتصـنيف عنارص-التوزيـع اإللكـرتو� : مـن حيـث IIB  وفلزات املجموعـة  IB فلزات املجموعة  -١
 انتقالية

 .  جهد التأين األول للنحاس وجهد التأين للثالث للخارص�-٢

   . للمنجنيز وجهد التأين الرابع لأللومنيوم جهد التأين الرابع-٣

 


 ىف املسـتخدمة السـبيكة أو املركـب أو العـنرص اسـم مـا .. واسـتخدامتها اإلنتقاليـة للعنـارص دراسـتك ضوء ىف )١
  : التالية الحاالت

                                                           ضعف اإلضاءة الليلية عند التصوير التليفزيو�              ) أ          (

 الحصول عىل ماء رشب نقى باألماكن الصحراوية                                                       ) ب          (

                                      � نسبة سكر الجلوكوز ىف البول ملرىض السكر                            يتع) ج          (

 الكشف عن بعض عيوب الصناعة كالشقوق ىف أماكن اللحامات                                        ) د          (

 كل وصدأ عبوات املرشوبات الغازية               آت) هـ           (

 ى ال يحتوى عىل إلكرتونات مفردة ؟   أكتب التوزيع اإللكرتو� أليون التيتانيوم الذ)٢
  أذكر أحد أوجه الشبه ب� النحاس والخارص� وأحد أوجه األختالف ب� النحاس والكروم              )٣

  ؟ 24Cr , 29Cu , 30Zn      ىف ضوء التوزيع اإللكرتو� لكل منهم 

 ىف أحـد الصـخور 1973تـم أكتشـافه عـام وقـد ،  أحـد فلـزات السلسـلة اإلنتقاليـة األوىل (27Co)الكوبلت  " )٤
 "الربكانية

  ؟III وضح الرتكيب اإللكرتو� أليون الكوبلت -          أ

 " ىف حدود ما درست" اذكر أوجه التشابه ب� الكوبلت والحديد ؟          -          ب

  اذكر أهمية واحدة للكوبلت ىف مجال الصناعات الحديثة ؟  -          ج

 :  أهمية واحدة للحديد ىف كل من  اذكر)٥
 "ىف حدود ما درست" املجال املهنى للطبيب الجراح ؟                    -       أ

 "   ىف حدود ما درست" املجال املهنى للمهندس اإلنشاÆ ؟            -       ب

 "                          قل منه كثافة  فلز إنتقاىل يتصف بأنه شديد الصالبة كالصلب ولكنه ا(22Ti)التيتانيوم  " )٦

ً استنتج حاالت التأكسد املحتملة للتيتانيوم ؟ وفرس أيا منها يكون أكÇ استقرارا ؟-       أ ً 

  اذكر سبيكة يدخل التيتانيوم ىف تركيبها مع ذكر استخدامها ؟  -      ب

 توى عىل إلكرتونات مفردة ؟   الذى ال يح(24Cr) أكتب التوزيع اإللكرتو� أليون الكروم )٧
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 "       عدا أحدها (2+)تعطى جميع عنارص السلسلة اإلنتقالية حالة التأكسد  " )٨
  مع ذكر السبب ؟(2+) اذكر اسم العنرص الذى ال يعطى حالة التأكسد  -      أ

  (3+) عدد تأكسد األول بحيث يكونألكسيدين من أكاسيد العنارص اإلنتقالية  أكتب الصيغة الكيميائية -      ب

  مع ذكر استخدام واحد لكل مركب ؟ (4+)          والثا� 

 "فلز أبيض فىض �ظهر ذهبى خفيف وهو أحد املواد املغناطيسية ىف درجة حرارة الغرفة (28Ni) النيكل  " )٩
  اذكر خاصية �يز عنرص النيكل بصفته عنرص إنتقاىل ؟ -       أ

 ام لعنرص النيكل ىف مجال الطاقة ؟   اذكر استخد-       ب

  ما عدد اإللكرتونات املزدوجة ىف مستوى الطاقة الثالث ىف ذرة النيكل ؟   -        ج

  (A)ود م ما يناسب الع(C) و (B) أخرت من العمودين )١٠

A B C 

١- ZnO  ١-                         [Ar] 4s
2
,
 
3d

 حية  يستخدم ىف صناعة األدوات الجرا-١ 6

4s [Ar]                         -٢  الكروم -٢
0
,
 
3d

  تستخدم ىف صناعة مستحرضات التجميل  -٢ 3

٣- MnO2  ٣-                         [Ar] 4s
1
,
 
3d

 تستخدم كمبيد للفطريات ىف تنقية مياه الرشب   -٣   5

4s [Ar]                          -٤  الحديد  -٤
0
,
 
3d

 تستخدم ىف طالء املعادن ودباغة الجلود   -٤  9

٥- CuSO4  ٥- [Ar] 4s
0
,
 
3d

  تستخدم ىف صناعة العمود الجاف   -٥                                        10

 

مـع  ،  بـاإلمتالء النصـفى4s,3d الذى يتميز فيه املستوي¬ الفرعي¬  X استنتج العدد الذرى للعنرص اإلنتقاىل )١١
   الذى يسبقه مبارشة  ؟   Yلرتكيب اإللكرتو� للعنرص كتابة ا

 

 مع ذكر استخدام واحد لكل مركب ؟   ، 4+ اذكر مركب¬ لعنرصي¬ إنتقالي¬ عدد تأكسده³ )١٢

 "  من أهم مركبات النحاس التى تستخدم ىف العديد من املجاالت IIكربيتات النحاس  " )١٣
 النحاس ىف املجال البيئى ؟  اذكر استخدام واحد لكربيتات        

  ثم اذكر استخدام واحد ألحد مركبات هذا األيون ؟  ،IV ما عدد اإللكرتونات املفردة ىف أيون التيتانيوم )١٤

مـع  ، (23V) أم جهـد التـأين الرابـع للفانـديوم (13Al)التأين الرابع لأللومينـوم جهد   أيه³ تكون قيمته األكرب)١٥
 التفسÂ ؟ 
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 : أجب عن األسئلة التالية ، داً من املعلومات الواردة بالجدول املقابل  مستفي)١٦

 الرتكيب اإللكرتو� رمز األيون

X2+ [Ar] 3d2 

Y3+ [Ar] 3d4 

Z3+ [Ar] 3d5 
 

  ؟X العنرص حد أيوناتً اكتب الرتكيب اإللكرتو� األك� استقرارا أل-       أ

  ؟ X العنرص  اذكر استخدام واحد ألحد مركبات-       ب

   وهو ىف حالته النقية ؟ Y ملاذا ال يستخدم العنرص -        ج

 ثم اذكر استخدامها ؟ ،   ىف تركيبها Y اذكر اسم سبيكة يدخل  العنرص -        د

  كعامل حفاز ؟  Z  اذكر استخدام للعنرص-ـ        ه

  ؟ 5+ أيون يحمل شحنة من السلسلة األويل إيل تتحول ذرة عنرص انتقايل رئييس كيف )١٧

 .  إلكرتونات مفردة الذي ال يحتوي عيل Tiاكتب التوزيع اإللكرتو� أليون  )١٨
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   اإلنتقالية العنارص كيمياء من الكث� فهم ىف الفضل لها كان خاصية  -١

  مفردة إلكرتونات تشغلها أوربيتاالتها فيها تكون تىال األيونات أو الجزئيات أو الذرات ىف تظهر خاصية -٢

  إزدواج حالة ىف أوربيتاالتها جميع ىف اإللكرتونات تكون التى املواد ىف تظهر خاصية -٣

 ها مادة تنجذب نحو املجال املغناطيىس الخارجى نتيجة لوجود إلكرتونات مفردة ىف أوربيتاالت-٤

  إزوداج حالة ىف إلكرتوناتها جميع لوجود نتيجة الخارجى املغناطيىس املجال مع تتنافر مادة -٥

 عـدد مـعً طرديـا تناسـبت حيـث الفلـز أليـون اإللكـرتو¯ الرتكيـب تحديـدخاصية فيزيائيـة »كـن مـن خاللهـا  -٦
 املفردة اإللكرتونات

 ٥ يساوى) ٢+ (تأكسده حالة وىف الذرية حالته ىف املغناطيىس عزمه إنتقاىل عنرص -٧

  ملونة مركبات يكون ال تقاىلإن عنرص -٨

  ملونة مركبات يكون ال االوىل اإلنتقالية بالسلسلة إنتقاىل غ� عنرص -٩

  إمتصاصه تستطيع وال املادة به تظهر الذى اللون -١٠

  املادة Èتصها Ç التى املتبقية األلوان مخلوط محصلة  -١١

  حفاز لكعام V2O5 وجود ىف H2SO4 حمض تحض� فيها يتم طريقة -١٢

 H2O2 إنحالل تفاعل ىف حفاز كعامل يستخدم مركب -١٣

  التالمس بطريقة الكربيتيك حمض صناعة ىف حفاز كعامل يستخدم مركب -١٤

  اإلتزان وضع من تغ� أو تتغ� أن دون التفاعل رسعة من تزيد مادة -١٥
 



  األوىل اإلنتقالية السلسلة عنارص لباقى الذرية بالكتل مقارنة ................. لعنرص الذرية كتلةال تشذ -١
  النيكل                        الكروم                   الكوبلت               السكانديوم     

 عىل إلكرتونات مفردة ..........  ال يحتوى أيون -٢
               Ti4+               Cu2+             Mn4+   Co3+   

 .............. يكون عزمها املغناطيىس أكرب ما �كن تالية من األيونات الً  أيا-٣
               Fe2+               Zn2+          Mn2+   Cr3+    

 ................ ما �كن ً  أيا من األيونات التالية يكون عزمها املغناطيىس أقل-٤
               Co2+                  Cu+                Fe2+   Ni2+     

  ................ً أيا من األيونات التالية عزمها املغناطيىس ال يساوى صفر -٥
              Sc3+               Zn2+             Ni3+   Cu+       
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1 1
مندليفالباب

س
الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

الباب
األول

5

1
مندليف

س
الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

 ٣ تبدأ العناصر االنتقاليه فى الظهور باجلدول الدورى .....

أ فى الدورة الرابعه بداية من عنصر الكالسيوم   

ب عندما يبدأ ملء المستوى الفرعى d بااللكترونات 

ج عندما يبدأ ملء المستوى الفرعى f بااللكترونات 

د عندما يبدأ ملء المستويين الفرعين f , d بااللكترونات

) T,M,B( التركيب االلكترونى األتى ميثل ثالث عناصر  
T : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2،3P6, 4s2 ,3d10

M : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3P6, 4s1 , 3d5

B : [ Xe ]6s2, 5d3, 4f 14

4s عنصر ممثل ألن توزيعه اإللكتروني ينتهي بالمستوى M أ العنصر

ب العنصر T خامل إلمتالء كل المستويات الفرعيه بااللكترونات

 4f انتقالى داخلى الن اخر مستوى فرعى به هو المستوى B ج العنصر

 d د جميع العناصر السابقه  من عناصر الفئة

  العنصر )T(  تركيبه االلكتروني هو Ar]  4s2 , 3d7[ ولذلك .............

ب يقع ضمن عناصر مجموعة تتكون من ثالث اعمدة    B أ ينتمي للمجموعات

 d د يقع ضمن عناصر العمود قبل األخير  لعناصر الفئة   A ج ينتمي للمجموعات

  التركيب االلكترونى ns2  , ( n-1( d6:8   خاص بـــــ ...................... .

ب عناصر االعمده 8,9,10    VIB أ عناصر المجموعه

د عناصر اخر مجموعة انتقاليه رئيسية بالجدول ج عناصر الدورة الرابعة 

......   ns1  ,( n-1(  d10  مجموعة العناصر التى ينتهى تركيبها االلكترونى بــــــ  

d أ عناصر العمود األول في الفئة

ب تقع جميعها فى الدورة الرابعة 

IB ج تقع في المجموعة

د تتكون من عشرة عناصر  

العناصر اإلنتقالية الدرس
من بداية الخواص العامة لعناصر السلسة 2

االنتقالية إلى نهاية خاصية تنوع األلوان
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 ..............ع املركبات التالية تتحاذب مع املجال املغناطيىس الخارجى ماعدا  جمي-٦
               CuSO4              ZnCl2             MnO2  FeCl3       

4s [Ar] عنرص تركيبه االلكرتو� -٧
1
,
 
3d

 ................  فهو عنرص 10
  إنتقاىل ودايامغناطيىس     إنتقاىل وبارامغناطيىس                 

   غ�إنتقاىل ودايامغناطيىس   غ�إنتقاىل وبارامغناطيىس              

 .............  جميع املركبات التالية ملونة وبارامغناطيسية ماعدا -٨
               CuCl2               CoCl2             ScCl3   FeCl3       

 ............لتالية بارامغناطيسية وملونة ماعدا األيونات ا -٩
               Ti4+               Fe3+             Mn2+   V2+        
 .........أيا من العنارص التالية له أكرب قيمة للعزم ، يعتمد العزم املغناطيىس عىل عدد اإللكرتونات املفردة  -١٠
                3d2                  3d7                 3d5   3d8  
 ...........  بالخاصية البارامغناطيسية بسبب IIيتميز أيون الحديد  -١١
   بعرشة إلكرتونات 3dامتالء املستوى الفرعى                               3d وجود إلكرتونات مفردة ىف   

  4sوجود إلكرتونات مزدوجة ىف املستوى     رتونات       ً خاىل �اما من اإللك3d املستوى الفرعى   

  .............FeCl2املركب  -١٢
 بارامغناطيىس وغ� ملون   بارامغناطيىس وملون                       

 دايامغناطيىس وغ� ملون   دايامغناطيىس وملون                       

 ..............ScCl3  املركب  -١٣
 بارامغناطيىس وغ� ملون   بارامغناطيىس وملون                       

  دايامغناطيىس وغ� ملون   دايامغناطيىس وملون                      

 طاقة التنشيط  ...........  العامل الحفاز -١٤
  توجد إجابة صحيحة ال  ال يؤثر                 يقلل                يزيد                 

 يستخدم كعامل حفاز ىف انحالل فوق أكسيد الهيدروج± ..............  أحد مركبات عنرص-١٥
  الكوبلت   املنجنيز         الكروم             النحاس           

 


 .الية األوىل يشذ عنرص النيكل عن تدرج الكتلة الذرية خالل السلسلة اإلنتق-١

 . الثبات النسبى ألنصاف أقطار عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل-٢

 .ًال يكون كب�ا خالل السلسلة اإلنتقالية األوىل) نصف القطر( النقص ىف الحجم الذرى -٣

 . درجة غليان وانصهار العنارص اإلنتقالية تكون مرتفعة-٤

 .وىل بزيادة العدد الذرى تزداد كثافة عنارص السلسلة اإلنتقالية األ-٥

 . كثافة الحديد أقل من كثافة الكوبلت-٦

 . ال يحل النحاس محل هيدروجÀ املاء أو األح½ض بين½ السكانديوم يستطيع-٧

 . تعترب عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل فلزات Äوذجية-٨
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 .املجال املغناطيىس الخارجى معظم الفلزات اإلنتقالية ومركباتها مواد بارامغناطيسية تنجذب نحو -٩

 . بعض مركبات العنارص اإلنتقالية مواد دايامغناطيسية تتنافر مع املجال املغناطيىس الخارجى-١٠

 .+Mn3أكرب من العزم املغناطيىس أليون +Mn2  العزم املغناطيىس أليون -١١

 . يساوى صفر+Zn2 وأيون +Sc3العزم املغناطيىس لكل من أيون  -١٢

 .املغناطيىس للكروم أكرب من العزم املغناطيىس للنيكلالعزم  -١٣

 . العزم املغناطيىس للمواد البارامغناطيسية أكرب من الصفر-١٤

   . العزم املغناطيىس للمواد الدايامغناطيسية يساوى صفر-١٥

 . معظم مركبات العنارص اإلنتقالية ومحاليلها املائية تكون ملونة-١٦

 . تكون غ¨ ملونة +Zn2+ ، Cu1+،  Ti4+ ،  Sc3 أيونات -١٧

 . غ¨ ملون+Zn2 ملون بين® أيون الخارص¬ +Cu2 أيون النحاس -١٨

 .  باللون األخرضIII تظهر مركبات الكروم -١٩

 . تعترب عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل عوامل حفز مثالية -٢٠

 


  املادة البارامغناطيسية                   -٣  الخاصية الدايامغناطيسية      -٢      الخاصية البارامغناطيسية      -١

 )املنعكس( اللون املتمم -٦  العزم املغناطيىس                -٥   املادة الدايامغناطيسية-٤

  النشاط الحفزى للعنارصاإلنتقالية -٨   العامل الحفاز    -٧

            H2SO4 ض طريقة التالمس لتحض¨ حم-٩



 الخاصية البارامغناطيسية والخاصية الدايامغناطيسية ؟  ) ١(

  ؟املحاليل امللونة واملحاليل الغ¨ ملونة أليونات العنارص اإلنتقالية) ٢(

 ايامغناطيسية ؟  العزم املغناطيىس للمواد الدقيمة العزم املغناطيىس للمواد البارامغناطيسية وقيمة ) ٣(

 


 ما أهمية قياس وتقدير العزم املغناطيىس لل�دة ؟ ) ١(
وضح ذلـك بالنسـبة لعنـارص النحـاس والحديـد ، هناك تباين واضح ىف نشاط فلزات السلسلة اإلنتقالية األوىل ) ٢(

 .والسكانديوم

ـفـأى ـمـن      ، Sc+3   والـثـاÊ يحـتـوى ـعـىل أيوـنـات  Ti+3األول يحـتـوى ـعـىل أيوـنـات ، إذا ـكـان ـلـديك محـلـول¬) ٣(
 وما قيمة العزم املغناطيىس لكل منه� ؟ .. املحلول� يكون ملون مع التفس� 

ًقد نرى املادة أحيانا باللون األبيض وأحيانا باللون األسود ) ٤(  فرس ذلك ؟ .. ً
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١-  � ............ كل� ازداد العدد الذرى لعنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل بعد املنجنيز كل
 قلت كثافتها        ازداد نصف قطرها           صعب تأكسدها  قلت طاقة تأينها            

 نصف القطر ......... تؤدى إىل لنواة ل زيادة الشحنة الفعالة -٢
 ال توجد إجابة صحيحة    ثبات               نقص                  زيادة               

 .............كثافة الحديد أكرب من كثافة  -٣
    النيكل           الكروم          النحاس              الكوبلت   

500......... ً لتحض¢ غاز النشادر صناعيا من عنرصيه  بدون استخدام عامل حفاز نحتاج إىل حرارة -٤
0
C 

 ال توجد إجابة صحيحة           تساوى               أقل من                    أكرب من               

 ً تحركا ملؤرش امليـزان الحسـاس عنـد وضـعها ىف األنبوبـة بـ± قطبـى املغنـاطيس هـى املادة التى ستحدث أك¦-٥
............... 

                 Cr3+                     Fe2+                     Mn2+  V2+         
 ............  األيون األقل استقراراً من ب± هذه األيونات هو -٦

                       Sc3+                  Zn2+                     Ni2+  Fe3+      
 ............  بأنه TiO2يتصف املركب  -٧ 

 بارامغناطيىس وغ� ملون   بارامغناطيىس وملون                       

 دايامغناطيىس وغ� ملون   دايامغناطيىس وملون                       

 ........بأنه   CuIيد النحاس دتصف املركب يوي -٨
  بارامغناطيىس وغ� ملون   بارامغناطيىس وملون                       

  دايامغناطيىس وغ� ملون    دايامغناطيىس وملون                      

 .........عندما Æتص املادة جميع ألوان الضوء املرÀ تظهر للع± باللون  -٩
  األصفر     األسود          األبيض          األحمر          

 ............عندما يتحد اللون مع اللون املتمم له تظهر املادة باللون  -١٠
  الربتقاىل   األسود          األبيض       األزرق          

 املرÀ  من الطيف ............  الضوء Æ IIIتص مركبات الكروم -١١
  الربتقاىل    األخرض         األزرق       األحمر           

١٢-  Êكن أن يكون ملون ىف محلوله املاË أى من هذه األيونات ........... 
    Fe3+         فقط   Al3+ فقط                       Ni2+ ,  Fe3+     Al3+  Ni2+ ,     Fe3+ ,      
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 تكون ملونة ............. ل املائية ألمالح املحالي -١٣
(A) FeSO4  ,  NaCl                                            (b)  MgBr2  ,  MnO2

                            
(c) FeCl3  ,   Cr2O3

                                             (d) ScCl3  ,  V2O5
                                    

 .............العنارص املمثلة أيوناتها غ� ملونة بسبب  -١٤
  عدم احتوائها عىل إلكرتونات مفردة ىف مستوياتها الخارجية     

  جهد تأينها الثالث مرتفع   

  s , p تحتوى عىل إلكرتونات مزدوجة ىف املستويات الفرعية   

 ثارة إلكرتوناتها الخارجية    طاقة الضوء املر� غ� كافية إل  

 ...........أيه� يكون أك�هم مال�ة لصناعة جسم الطائرات ،  �ثل الجدول التاىل خصائص أربعة فلزات -١٥

 مقاومة التأكل املتانة والقوة الكثافة 

 منخفضة كب�ة كب�ة 

 منخفضة منخفضة كب�ة 

 كب�ة كب�ة منخفضة 

 ةكب� منخفضة منخفضة 

ً أيا من األختيارات التالية §ثل عنرصاً إنتقاليا -١٦ ً ............... 

 
 درجة انصهار

 العنرص
 التوصيل الكهر± للمصهور الخاصية املغناطيسية لون كلوريد امللح له

 ًجيدة جدا بارامغناطيسية أبيض 179 

 جيدة دايامغناطيسية عديم اللون 234 

 ضعيفة طيسيةدايامغنا عديم اللون 113 

 ًجيدة جدا بارامغناطيسية أصفر 1495 

 

 يعرب عن العامل الحفز املناسب للعملية الكيميائية املستخدمة ..............  األختيار -١٧

 
عمليات هدرجة  

 الزيوت
تحض� غاز النشادر 

 ًصناعيا
تحض� حمض 

 الكربيتيك
 H2O2تفاعل انحالل 

 MnO2 V2O5 Fe Ni 

 Ni Fe V2O5 MnO2 

 MnO2 Fe Ni V2O5 
 Fe Ni V2O5 MnO2 
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  3dيعرب عن العالقة ب  العزم املغناطيىس وعدد اإللكرتونات املفردة ىف املستوى الفرعى ...........  الشكل -١٨
 
 
 
 
 
 
 

...........  الشكل -١٩

عدد اإللكرتونات ىف

يعرب عن العالقة ب  العزم املغناطيىس و

 

 
 
 
 
 
 
 

 يعرب عن تفاعل طارد للحرارة ..............  الشكل -٢٠
 
 
 
 
 
 
 

  للحرارة ماصيعرب عن تفاعل ..............  الشكل -٢١
 
 
 
 
 
 
 











 











 











 











 











 











 











 











 

 




 

 
 

 




 

 
 

 




 

 

 

 




 

 

 




 

 
 

 




 

 
 

 




 

 

 

 




 

 

 

 

ىف املستوى الفرعى 
اإللكرتونات املفردة  عدد

3d ىف املستوى الفرعى 
اإللكرتونات املفردة  عدد

3d ىف املستوى الفرعى 
اإللكرتونات املفردة  عدد

3d ىف املستوى الفرعى 
اإللكرتونات املفردة  عدد

3d

3d   املستوى الفرعى 

 عدد اإللكرتونات ىف
3d   املستوى الفرعى 

 عدد اإللكرتونات ىف
3d   املستوى الفرعى 

 عدد اإللكرتونات ىف
3d   املستوى الفرعى 

3d   املستوى الفرعى  عدد اإللكرتونات ىف
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 ..............طاقة تنشيط التفاعل تساوى ،  من الشكل البيا� املقابل -٢٢
  Y - Z                                       Z - Y 

   Y - X                                      X - Y 
 

 

 ..............  قيمة محصلة الطاقة املنطلقة من هذا التفاعل تساوى -٢٣

  150                       60    

   110                         90   
 

 

 ...........  قيمة طاقة التنشيط للتفاعل ىف حالة عدم وجود عامل حفاز -٢٤

  120                             60    

  40                               100   
 

 

 

 U 58.7......... الذرية  نظائر النيكل كتلته أثقل -٢٥
  عنتنخفض                        تساوي  من               أقل    من                   أكرب  
 ...... عن طريق تقدير العزم املغناطييس لل�دة تحديد كل ما ييل ما عدا �كن -٢٦
 .  عدد اإللكرتونات املفردة أليون الفلز املوجود بها    .  الكتلة الجزيئية لل�دة   

 . فلز املوجود بها الرتكيب اإللكرتو� أليون ال  

 ) بارامغناطيسية أم ديامغناطيسية ( نوع الخواص املغناطييس لل�دة   

 ....... كل الفلزات االنتقالية بخاصية تتميز -٢٧
     حاالت التأكسد   تعدد    التمغنط    قابلية  

  الكهرباءتوصيل    محاليل ملونة   تكوين  

 
 



 .م عنارص السلسلة اإلنتقالية األوىل ىف صناعة السبائك وخاصة االستبدالية تستخد-١

 .  ارتفاع درجتى الغليان واإلنصهار لعنرص التيتانيوم-٢

 . 15380C ينصهر الحديد عند درجة حرارة -٣

 . دايامغناطيىسZnCl2بارامغناطيىس بين� مركب  FeCl3 يعترب مركب -٤

 .Fe+2 أكرب من أيون Fe+3 العزم املغناطيىس أليون -٥
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الباب األولالباب األول العناصر االنتقالية  

 

 

٦- � .سهولة فصل برادة الحديد من مسحوق الخارص

 . �كن معرفة الرتكيب اإللكرتو� أليون الفلز من عزمه املغناطيىس-٧

 . �تص املادة لون مع� دون غ�ه-٨

 . بالرغم من أن السكانديوم عنرص إنتقاىل إال أنه ال يكون مركبات ملونة -٩

 .زرقاء اللون CuCl2 د�ة اللون بين¨ بللورات  عCu2Cl2 بللورات -١٠

 .أيونات العنارص الغ� إنتقالية تكون غ� ملونة  -١١

 . باللون األصفر III تظهر مركبات الحديد -١٢

 . عامل حفاز مثاىلV2O5 يعترب مركب خامس أكسيد الفانديوم -١٣
 



١- TiO2              ٢- Ni(NO3)2   ٣- FeCl2        ٤- V2O5  

٥- Fe2(SO4) 3                         ٦- CoCl2     ٧- ZnSO4           ٨- Cr2O3  
 



    IIIون السكانديوم أي -٣       III أيون الحديد -٢        II أيون الحديد -١

   IV أيون املنجنيز -٦                II أيون الخارص� -٥                   IIIأيون التيتانيوم  -٤

٧- MgCl2           ٨- NaCl       ٩- Cu+         ١٠- Co+2     
 



   ؟ ذلك عىل يستدل وكيف ؟ األوىل اإلنتقالية السلسلة فلزات أنشط هو ما -١
مـع ذكـر اسـم     ،  أكتب معادلة األكسدة الحادثـة ىف عمليـة صـناعة حمـض الكربيتيـك ىف وجـود عامـل حفـاز -٢

 الطريقة املستخدمة ىف هذه الصناعة ؟ 
  d حدد عدد اإللكرتونات املفردة املوجودة ىف املستوى الفرعى -٣

Mn2(SO4)3     -   Mn2O7   )                                             -     MnO4

-2-   MnCl2  (   
ثم حـدد العـزم املغنـاطيىس ،  صنف كاتيونات املواد التالية من حيث كونها بارامغناطيسية أم دايامغناطيسية -٤

 ؟   ) FeCl3   -  TiO2-  Cr2O3(لكل منها  

  املغناطيىس عزمها حسبً تصاعديا التالية املركبات كاتيونات رتب -٥
                    )FeCl3   -   Cu2Cl2-  Cr2O3    (  

 دايامغناطيسية ومواد بارامغناطيسية مواد إىل التالية املواد صنف -٦
)                       CoCl2   -   Cu(NO3)2-  ZnSO4(  

 :التاىل للتفاعلً وفقا -٧

Sc  +  3H2O  →    Sc(OH)3  +  
2
3

H2 ↑ 

 .استنتج هل املحلول الناتج من التفاعل ملون أم غ¼ ملون -أ        
 مع التفس¼ ؟..  هل تتوقع أن يحل النحاس محل هيدروجÂ املاء -       ب 
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  ما وجه التشابه ب� تفاعل الصوديوم والسكانديوم مع املاء ؟   -       ج 
 ية املوزونة كيف تحصل عىل حمض الكربيتيك من عنرص الكربيت ؟   وضح باملعادالت الكيميائ-٨
 أيهم ¢تلك أكرب قدرة عىل   ،  (Ti  , Ni  , Cu  , Fe) لديك أربعة سيقان مت�ثلة للعنارص التالية -٩

     التوصيل الكهر¥ ؟ 
 رق بين� محلول  لونه أزCrCl2 املا¬ IIللكروم مركبان مع عنرص الكلور، محلول كلوريد الكروم  -١٠

 فرس سبب اختالف ألوان املحاليل السابقة .  لونه أخرضCrCl3 املا¬ III       كلوريد الكروم 
       عن بعضها البعض ىف ضوء دراستك ؟ 

  الشكل البيا¼ املوجود أمامك ¢ثل العالقة البيانية ب� العدد الذرى والكثافة لعنارص-١١
 فرس ىف ضوء دراستك هذه العالقة ؟ . وىل       السلسلة االنتقالية األ

 
 

 ،  الشكل البيا¼ املقابل ¢ثل العالقة ب� العدد الذرى والكتلة الذرية -١٢
     فرس ىف ضوء دراستك سبب عدم أنتظام هذه العالقة ؟  

 
 
 

  الشكل البيا¼ املقابل ¢ثل العالقة ب� العدد الذرى و نصف القطر لعنارص -١٣
 : فرس ىف ضوء دراستك التاىل ، سلسلة اإلنتقالية األوىل       ال
 ) ب(واملرحلة ) أ(وضح التغÉات الحادثة ىف كل من املرحلة ) أ     (
 أذكر ، تستخدم هذه العنارص ىف صناعة أحد أنواع السبائك ) ب     (

            هذا النوع مع التفسÉ ؟ 
 

 الطاقة ألحد التفاعالت الكيميائية  الشكل البيا¼ املقابل ¢ثل منحنى -١٤
 :       وضح أثر إضافة عامل حفاز عىل كل من 

  للتفاعل  H△△△△قيمة ) أ       (
 طاقة تنشيط التفاعل ) ب      (

 
  الشكل البيا¼ املقابل يوضح طاقة التنشيط قبل وبعد استخدام -١٥

 : تاىل أدرسه جيداً ثم أجب عن ال،       عنرص إنتقاىل كعامل حفاز 
 ما قيمة طاقة التنشيط قبل استخدام العامل الحفاز ؟ ) أ      (
 ل حفاز ؟ مما قيمة طاقة التنشيط بعد استخدام عا) ب     (
 ما هى محصلة الطاقة املنطلقة ؟ ) ج     (
 ما مقدار األنخفاض ىف طاقة التنشيط ؟ ) د     (
 هل التفاعل طارد أم ال ؟  ) ـه     (
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 فقـط مـادة A وضع يف كل منها كميـة مناسـبة مـن كلـورات البوتاسـيوم وأضـيف للمخبـار B , Aن  مخباري-١٦
MnO2 وتم غلق املخبارين ملدة نصف ساعة ثـم وضـعت برسعـة شـظية مشـتعلة داخـل كـل مخبـار فـ�ذا 

 :تشاهد وماذا تستنتج إذا كان التفاعل الحادث هو 

2
MnO/

3 O3KCl2KClO2 2 + →
∆

 

 :  ىف الحاالت اآلتية(1)ثم اذكر التغª الحادث ىف لون املحلول رقم : ادرس الشكل اآل£  -١٧
  الخارصµ يستطيع أن يحل محل الحديد ىف محاليل أمالحه-: ًعل� بأن   
  برمنجنات البوتاسيوم عند استخدامها كعامل مؤكسد يزول لونها البنفسجى-     

 
  .(1)ألنبوبة رقم  إىل محلول ا(2)إضافة محتويات األنبوبة رقم ) أ( 
 .(1) املحمضة بالكربيتيك إىل محلول األنبوبة رقم (3)إضافة محتويات األنبوبة رقم ) ب( 

  : ييل ما رتب -١٨

 ١ (V
2+

 / V / V
3+

 / V
 " حسب جهد التأين "              +5

 ٢ (26Fe / 22Ti / 30Zn / 23V           " ثباتا  " ًحسب أعداد تأكسدها األك
 ٣ (FeCl3 / TiO2 / Cr2O3           " حسب عزمها املغناطييس " 
 " حسب عزمها املغناطييس "   التيتانيوم    / الكروم / الخارصµ / الحديد ) ٤ 
 ٥ (Fe

2+
 / Co

2+
 / Ti

3+
 / Fe

3+
 / Ni

 " حسب عزمها املغناطييس "            +2
 ٦ (23V / 21Sc / 27Co / 25Mn             " حسب الكثافة " 
 " حسب النشاط الكيميا "    السكانديوم         / النحاس / الحديد ) ٧ 
Cu كان لديك محلولµ أحده� يحتوي إذا -١٩

Cu واآلخر يحتوي +1
2+ 

 محلول كربيتاته ىف تنقية مياه الرشبأيه� يستخدم )ب(   ملونأيه�  )أ( 
 مركب يدخل يف تركيب مستحرضات الح�يـة مـن  مع األكسجµ يكونAحيث  ) A , B , C(  ثالث أيونات  -٢٠

 يعطـي مـع األكسـجC µ مع األكسجµ يعطي مركب يـدخل يف صـناعة املطـاط بيـن� Bأشعة الشمس بين� 
 .  يف العزم املغناطييس ًعدياتصا ) A , B , C( مركب يدخل يف صناعة العمود الجاف يف ضوء ذلك رتب 

 .ًتقريبا 3 يساوي X2O3العزم املغناطييس أليونه يف املركب كان  إذا X العدد الذري للعنرص استنتج -٢١
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مستفيداً من الجـدول أجـب عـن ،  يحتوى الجدول التاىل عىل خمسة عنارص تقع ىف السلسلة اإلنتقالية األوىل -٢٢
 : األسئلة التالية 

 A B C D E الرمز اإلفرتاىض للعنرص

بعض حاالت تأكسده 
 الشائعة

+2       ،   +7 +2   ،   +1 +3 +2       ،   +3 +2 

عدد اإللكرتونات املفردة 
 ىف ىف الحالة العنرصية

 3dاملستوى 

5 0 1 4 0 

  ىف مجال الطب ؟ D  اذكر استخدام للعنرص  -       أ

   �تلك جهد تأين ثالث أعىل ؟ وملاذا ؟  E أو A أى العنرصين -       ب

 ركبات ملونة ؟    مC ملاذا اليكون العنرص -        ج

 ثم اذكر استخدامه ؟  ،  E  اذكر مركب للعنرص-ـ ؟          هB ملاذا يشذ الرتكيب اإللكرتو� للعنرص  -        د

  IB , IIBقارن ب¢ عنارص املجموعت¢  -٢٣

 IB IIB وجه املقارنة

 ......................................................................... ......................................................................... الرتكيب اإللكرتو§

 ......................................................................... ......................................................................... حاالت التأكسد

 ......................................................................... ......................................................................... أقىص حالة تأكسد

مـن حيـث ملونـة أم غـ¬ (مركباتها 
 )ملونة وخواصها املغناطيسية

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 ......................................................................... ......................................................................... درجة الغليان واالنصهار والتوصيل

 ......................................................................... ......................................................................... العنارص التى تحتويها

 : الشكل البيا§ املقابل -٢٤

  كعامل حفاز ىف تفاعل انحالل MnO2يوضح أثر استخدام  

 H2O2 ..  وضح ما تش¬ إليه األحرفC, B, Aعىل الشكل . 

  : A..................................................................................................... 

  : B..................................................................................................... 

  : C...................................................................................................... 

٢٥- Ãيأ Äكن الحصول عليها بالتفاعالت الكيميائية العادية مÅ حدد األيونات التى ال : 

 )30Zn
+ 

 /  27Co
2+

  /  25Mn
4+

  / 21SC
2+(  
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الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد
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الباب ا�ول

من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

من الحديد حتي نهاية الباب
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2

3



العناصر ا�نتقاليةالباب1

الصف الثالث الثانوي

إختر ا�جابة الصحيحة من بين ا�قواس : أوًال

١ تقع العناصر االنتقاليه الرئيسية فى اجلدول الدورى الطويل بني .......

IIIB , IB IIIB , IIB

IIA  , IIIA

٢ الشكل التالى ميثل مخطط للجدول الدورى الطويل . ادرسه ثم أجب عن األسئلة التالية:

C
B

D

A

عنصرًا ¢ املنطقة ( املناطق) ..................... . أوال :  عدد العناصر يكون أكثر من 60
A + C B

A+ B D + B

ثانيا : أيًا من العبارات التالية ص¨يح
B + D

A + C

B

B + D A + C

ثالثا : مت تقسيم العناصر االنتقاليه الرئيسيه فى اجلدول الدورى إلى .......
A 6 B 10

4 8

الباب

ا�ول

الجزء

1
من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

أسئلة علي



1 مندليف
س

الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

٣ تبدأ العناصر االنتقاليه فى الظهور باجلدول الدورى .....

d

f

f , d

( T,M,B) التركيب االلكترونى األتى ميثل ثالث عناصر ٤

T : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2 3P6, 4s2 ,3d10

M : 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3P6, 4s1 , 3d5

B : [ Xe ]6s2, 5d3, 4f 14

أيًا من العبارات االتية يعد ص¨ي¨ا :
4s M

T

4f B

d

4s2  [Ar] ولذلك ............. , 3d7 تركيبه االلكتروني هو  (T) العنصر ٥

B

d A

ns2   خاص بـــــ ...................... . , ( n-1) d6:8 التركيب االلكترونى ٦

8,9,10 VIB

...... ns1 ,( n-1) d10  مجموعة العناصر التى ينتهى تركيبها االلكترونى بــــــ ٧

d

IB



العناصر ا�نتقاليةالباب1

الصف الثالث الثانوي

,  كل العبارات التالية مما يأتى  3d ي¨توى على الكترون واحد فى املستوى الفرعى ( T ) ٨ عنصر

............... ص¨يح بالنسبه له عدا

21

االلكترونى هو ........ ٩ عناصر املجموعة (IIB) تركيبها

ns1 ,( n-1) d1   ns2 ,( n-1) d2

ns1 ,( n-1) d10 ns2 ,( n-1) d10

...... ns2 ,( n-1) d3 ١٠ مجموعة العناصر التى ينتهى تركيبها االلكترونى بـــــــــ

23
V

d

VIB

فإنه ................... 6s 2 , 5d1  ١١ عنصر ينتهي  توزيعه االلكترونى بــــ

30
Zn

48
Cd

١٢ عنصر تتوزع الكتروناته فى سبعة مستويات طاقة فرعيه وي¨توى على ثالث الكترونات فى 

فانه يقع ضمن عناصر ........ d املستوى الفرعى
IIIB

IVB

VB

IIIB



1 مندليف
س

الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

١٣ عنصر تتوزع الكتروناته فى عشرة مستويات طاقة فرعيه وي¨توى أخر مستوى فرعى على 

الكترونني مفردين فانه يقع ضمن عناصر ......   

IIB

VIII

IV

١٤ التراكيب اإللكترونية التالية لبعض العناصر االنتقالية. بعد دراستها أجب عن السؤال التالي

26Fe [Ar] 4s2, 3d6 , 30Zn[Ar] 4s2 , 3d10 , 80Hg[Xe] 6s2 , 5d10

تتشابه جميع العناصر السابقه فى أنها ..................
s

d

١٥ رغم ان التيتانيوم يوجد فى القشرة االرضيه بنسبة وزنيه اكبر من الن¨اس , إال أنه أغلى  

ثمنا  من الن¨اس , قد يكون السبب فى ذلك كل مما ياتي عدا أن ......................... 

..... ١٦ عنصر الكروم يتميز  بالعديد من اخلواص الهامة فكل مما يلي من خواصه ماعدا

١٧ أحد املركبات التالية م¨لوله املائي ، يستخدمه الكيميائى فى التفاعالت الكيميائية بينما 

يستخدمه الطبيب فى العيادات.  
K

2
Cr

2
O

7
MnO

2

KMnO
4
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الصف الثالث الثانوي

١٨ عنصر غير انتقالى يدخل فى تصنيع اجهزة تخزين وحتويل الطاقة الكهربيه ( البطاريات 

القابلة إلعادة الش¨ن).........................
Ag Cd Cu Zn

١٩ عنصر يستخدم فى املصابيح التى تعطى ضوء عالى الكفاءة  وال ي¨توى على الكترونات مفرده 

هو.......................... d  فى املستوى الفرعى
Cu Hg   Zn Sc

أيًا من مجموعات العناصر التالية يدخل فى صناعة هياكل الطائرات .................. ٢٠

Sc – Ti – Mn   Al – Ti – Ni

Cu – Fe – Sc Ti –Al –Sc

٢١ لصناعة خزينة نقود يفضل إستخدام ............................... .

٢٢ األلومونيوم عنصر ممثل عدده الذري 13 يستطيع تكوين سبائك بخصائص معينة مع العديد 

العالية  احلرارة  درجات   ¢ متانتها  على  حتافظ  سبيكة  معه  يكون   A العنصر   العناصر.  من 
والعنصر B يكون سبيكة تقاوم التآكل. أي العبارات التالية تعتبر ص¨ي¨ة.......................

A

B

A

B

٢٣ أيا من املخاليط والسبائك التالية يتميز بالصالبه 



1 مندليف
س

الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

٢٤ أيا من العناصر واملركبات التالية من املمكن أن يدخل فى االستخدامات الطبيه 

60

II

٢٥ ايا من العناصر واملركبات التالية ميكن أن يستخدم كعامل حفاز 

Cr
2
O

3
 – TiO

2
– ZnO V

2
O

5
 - Fe – MnO

2

K
2
Cr

2
O

3
– ZnS – CuSO

4
Ni – KMnO

4
– V

2
O

5

٢٦ كل مما يأتى له دور فى احلماية من التأكل ( الصدأ)  ماعدا

Ni Mn   Cr Zn

٢٧ كل مما يأتى يستعمل كعامل مؤكسد عدا 

MnO
2

K
2
Cr

2
O

7
KMnO

4
ZnS

٢٨ أيا مما يأتى ميكن أن يستخدم فى مجال التنقية والتعقيم والتطهير

KMnO
4
– CuSO

4
 – 60Co   MnSO

4
 - TiO

2
– Zn

MnO
2
 – KMnO

4
 – CuSO

4
MnSO

4
 – CuSO

4
 -  Cr

٢٩ يدخل كل من الكروم والنيكل والن¨اس   فى مجال 

٣٠ ميكن مقارنة درجة انصهار الفلز أو صالبته بفلز اخر  من خالل معرفة ..........................

0    1     2     3      4

٣١ أدرس الشكل التالى ثم اختر مما يلي :                                     

FeO Fe
2
O

3

CrO
3

CrO
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الصف الثالث الثانوي

أيًا من احملاليل األتية قد يظهر باللون األزرق   ٣٢

ScCl
3

CrCl
3

VCl
3

ZnCl
2

٣٣ عنصر انتقالي رئيسي X عدد الكتروناته املفقوده من املستوى الفرعي 3d تساوي نصف عدد 

, وعلى  اإللكترونات املفقوده من املستوى الفرعي 4s اخلاص به ليصل لعدد تأكسد مستقر نسبيًا
ذلك فان العنصر اإلنتقالي الذى يسبقه فى نفس الدورة األفقية ...............................

٣٤ عنصر ( A ) عدد الكتروناته املفقوده من املستوى الفرعي 3d  فى أعلى حاالت تأكسده تساوى 

 (A ) 4 ليصل الحدى حاالت االستقرار النسبى فان العنصرs نصف العدد املفقود من املستوى
يستخدم ......

Al

Mn

فان اقصى حالة تأكسد للعنصر  4s0 ,3d2 تركيبه االلكترونى اخلارجيX3+ ٣٥ ايون عنصر انتقالى

الذى يسبقة فى نفس الدورة 
+4 +5    + 6 +3

٣٦ عنصر انتقالى X فى حالة تأكسده (2+) يكون عزمه املغناطيسي =  1  وعلى ذلك يكون ........  

يساوي  نكتب  عندما  لذلك   d الفرعي  املستوي   ¢ املفردة  اإللكترونات  عدد  مع  املغناطيسي  العزم  (يتناسب  مل¨وظة        
فاملقصود علميًا يساوي تقريبًا)

٣٧ عنصر انتقالى  ( T ) فى حالة التأكسد ( + 2 )  ي¨توى على الكترون واحد مفرد ¢ املستوى 

 ( T )  أيا من العبارات التالية ص¨ي¨ا بالنسبه للعنصر , d الفرعي



1 مندليف
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الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

عدد  تساوي   4s الفرعي  املستوى  من  املفقوده  الكتروناته  عدد   A+X انتقالى  عنصر  أيون   ٣٨

الكتروناته املفقوده من املستوى الفرعي 3d و عدد الكتروناته املفرده فى هذه احلالة = ( 3) فان 
صيغة أكسيده فى أعلى حاالت تأكسده تكون ....................................... 

A
2
O

5
A

2
O

7
  AO   AO

2

.... عدا ٣٩ كل مما يأتى مركبات ملواد كيميائية حتتوى على عناصر انتقاليه فى أعلى حاالت تأكسدها ,

٤٠ الشكل األتى يوضح عدد االلكترونات املفردة باملستوى   

الفرعى 3d أليونات أربعة عناصر تقع فى السلسلة 
 (A) االنتقالية الرئيسية األولى . علما بان العنصر

B يقع فى مجموعة التأخذ  احلرف
A

24 23

27 26

B

+ 6 + 5 + 4 + 3

B , C A,B D , C A , C

B , C A,B D , C A , C

D , C A,B D , A A , C

D C B A

D C B A
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الصف الثالث الثانوي

٤١ الشكل التالى يوضح العالقه بني العدد الذرى والتدرج               

فى الكتله الذريه ألربعة عناصر  من السلسله االنتقاليه االولى 
A ) , إدرسه جيدا ثم إختر االجابه الص¨ي¨ه   , B, C, D )

B

D B

C

20
Ca A

VB

24 IB

d

2B

٤٢ عنصر انتقالى يفقد جميع الكتروناته اخلارجية  دفعه واحده لتكوين مركبات . ايا من العبارات 

التالية ص¨يح بالنسبة لهذا العنصر
IB   (+2

٤٣ الشكل األتى يوضح انصاف اقطار اربعة عناصر متتالية تقع 

فى السلسلة االنتقالية األولى . ادرسه ثم اجب عما يأتى :

D C B A

D C B A

D C B A
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D C C, B A

D D. C A . B D.A

B

A

B A

D

(MO3) ٤٤ العنصر االنتقالى الذى عند احتاده مع االكسجني ميكن ان يكون اكسيد صيغته

Ti Mn Ni Sc

عنصر X يقع فى العمود الرأسي اخلامس من اجلدول . فتكون صيغة أكسيده الذى يتنافر مع  ٤٥

املجال املغناطيسى اخلارجى هي
X

2
O

5
X

2
O

3
XO

2
XO

٤٦ العزم املغناطيسى أليون السكانديوم فى اعلى حاالت تأكسده املستقرة :.................

Co2+

Zn2+

Cu2+

٤٧ عنصر X من عناصر السلسلة اإلنتقالية األولى ¢ حالة تأكسدة 2+ يبتعد عن املجال 

املغناطيسي اخلارجي فإنه ................................
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الصف الثالث الثانوي

تقع فى بداية السلسه االنتقاليه الرئيسية االولى , ميكن  X ,Y , Z  ٤٨ ثالث عناصر متتابعه

فايا من العبارات االتية ص¨ي¨ة : X Y Z  ترتيبهم حسب نصف القطر  كالتالى
Y Z

Z X

X Z

٤٩ اجلدول االتى يوضح خصائص عنصرين فى الدورة الرابعة من اجلدول الدورى

TB

+222

B T   B T

B T   B T

B

فانه عند احتاده مع الكلور يكون مركب صيغته IIIB  يقع فى املجموعة X ٥٠ عنصر

XCl
3

X
2
Cl

3
XCl

2
XCl

٥١ أخف عناصر السلسله االنتقاليه االولى وزنا

Ti Sc Cr Mn

٥٢ عنصر X يقع فى العمود الثامن من اجلدول الدورى . فان صيغة أكسيده األكثر استقرارا

X
2
O

5
X

2
O

3
XO

2
XO

+1

+2

٥٣ عنصر B له اخلواص املوض¨ة باجلدول :                

فان تركيبه االلكترونى اخلارجي  فى
حالة تأكسد +2

4s1 , 3d9 4s0 , 3d10

4s0 , 3d9 4s0 , 3d10
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الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

٥٤ ايا من أزواج االيونات االتية بارامغناطيسى 

V2+ /Ti4+ Cu2+ /Ti2+ Sc3+ /Fe2+ Zn2+ /Ni2+

d ٥٥ أيا من أزواج املركبات االتيه حتتوى على عنصر فقد  الكترون واحد من املستوى الفرعى

Ti
2
O

3
 – MnO

3
ScCl

3
 – VO

2

CoO
2
– CuO FeCl

3
 – CuSO

٥٦ الشكل التالى يوضح طاقات ألوان الطيف املكونه للضوء االبيض 4

( طاقات ممتصة)
285
272
254
226
206

193

171

kJ

واجلدول التالى يوضح  رموز ملركبات عناصر انتقاليه ملونه ومقدار الطاقة الالزمه الثارة 
الكتروناتها املفرده،إدرس الشكلني جيدا،ثم أجب  

EDCBAK

285226206193171254

III

C E A D

ثانيا : باالعتماد على املعلومات السابقه ادرس اجلدول التالى ثم أجب 
Co+2Cu+2Fe+3Mn+3

Fe3+ Co2+ 3+ 2+ Cu2+ 3+ 2+ 3+

Mn3+ 2+ 3+ 2+ Cu2+ Co2+ 3+ 3+

B
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بالكيول جول / مول , إدرسه ثم إختر  A , B٥٧ الشكل التالى يوضح مقارنه بني جهود عنصرين

عدا 1400كل مما يأتى ص¨يح

1200

1000

800

600

400

200

0

A
A

A

A

A

B
B

B

B

54321

B

B A

4B B

A

6 B

٥٨ الترتيب الص¨يح للعناصر االتية حسب نشاطها الكيميائى هو ...

Sc Cu Mn Fe Cu Sc

Sc Fe Cu Cu Fe Sc

٥٩ الشكل البيانى التالى ميثل قيم طاقات التأين لعنصر من عناصر السلسله االنتقاليه االولى 

ادرسه جيدا , ثم أجب على األسئلة التالية

670
1650

3090
4900

7300
9000

16100
18500

0     1        2      3      4        5       6       7       8

k
J/

m
o

l

VII B VI B   V B IV B

3100Kj

(kj/mol 4

  2320 670

4900 1650
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(kj/mol

2320 19170   670 18500

عند تعليق أنبوبتني متماثلتني لهما نفس الكتله , االولى بها كبريتات حديد ( III ) والثانيه بها كبريتات  ٦٠

خارصني لهما نفس الكتلة فى ميزان له مؤ�ر , ثم قربنا مغناطيس لكل منهما فاننا نالحظ ....

عنصر انتقالى يقع فى السلسله االنتقاليه الثانيه عزمه املغناطيسي  = 3 فان عدده الذرى قد يكون  ٦١

45 46 41

الذرة لعناصر السلسلة االنتقالية  الذرى ونصف قطر  العدد  العالقة بني  ٦٢ الشكل األتى يوضح 

الرئيسية األولى ادرسه ثم اختر االجابة الص¨ي¨ة

Cr

( )( )

Sc Cu
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: ٦٣ تتفق عناصر املجموعة (2B) وعناصر املجموعة (3B)  فى كل مماياتى ماعدا

..... عدا ٦٤ من أوجه الشبه بني احلديد والكوبلت كل مما يأتى

.... ٦٥ من اوجه الشبه بني السكانديوم والصوديوم كل مما يأتى عدا

عدا ٦٦ كل مما يأتى من اوجه الشبه بني الكروم  واخلارصني

2

3d ٦٧ كلما قل عدد اإللكترونات املزدوجة ¢ اوربتاالت املستوي الفرعي
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الدر من بداية الباب حتي ما قبل الحديد

التنشيط  طاقة  من  تقلل  حفازة  كعوامل  استخدامها  عند  مركباتها  أو   ) االنتقاليه  العناصر   ٦٨

الالزمه لبدء التفاعل الكيميائى النها.

عدا..................... ٦٩ كل العمليات التاليه تتم فى وجود عوامل حفز ,

٧٠ ادرس الشكل التالى ثم أجب , كل مما يأتى ص¨يح عدا 

70KJmol-1

 - 70KJ/ mol H

150KJ

بيانيًا لسير التفاعل األتى بدون العامل احلفاز : ٧١ يوضح الشكل األتى رسمًا

X(g)  + Z(g) Y(g)

X
(g)

+ Z
(g)

B

C Y
(g)

(
K

J

E D

A

ادرسه جيدا ثم أجب عن السؤال األتى :            
(1) عند إضافة العامل احلفاز فإنه ........... 

E B

D A

B

D B
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أسئلة القدرات المختلفة : ثاني�
10

8

6

4

2

0

3
d

A B C D

١ فى الشكل األتى ميثل اربعة عناصر تقع فى         

السلسلة االنتقالية االولى علما بان العدد 
الذرى للعنصر A اصغر من العدد الذرى للعنصر 

D اقل من C بينما الكتلة الذرية للعنصر B

١

)

٢

٣

  ٤

3d ٥

2
4

3
1

5

٢ ميثل الشكل التالى سير التفاعل االفتراضى التالى :     

 ادرسه جيدا ثم حدد ماتدل عليه االرقام  من (1) إلى (5) ؟
٣ مستعينا باجلدول األتى : اجب على األسئلة .

X+2( Ar ) 3d4

Y+2( Ar ) 3d6

Z+2( Ar ) 3d5

X ١

Y+3 Y+2   ٢

X ٣

Z   ٤

Z+3 Z+2   ٥

X   ٦

  ٧

٨
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A+ B

C + D

60

50

40

30

20

10

0

٤ الشكل املقابل يوضح تغير طاقة املواد الداخله

لتفاعل  التفاعل  سير  مع  التفاعل  فى 
افتراضى . اجب عن االسئلة االتية :

k
J 

/ 
m

o
l

C+D

A+B

120

100

80

70

60

40

20

0

٥ إدرس املن¨نى املقابل الذى يوضح العالقه بني                               

أحد التفاعالت االفتراضيه و الطاقه، ثم أجب عما يلى:      

H

٦ الشكل األتى يوضح العالقة بني نصف القطر والعدد الذرى لثالث 

عناصر انتقالية متتالية فى السلسلة االنتقالية االولى لها الرموز 
  (A , B , C) االفتراضية

ادرس الشكل ثم اجب عن االسئلة االتية
١

3d

٢

٣

٤

٥
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٦

٧

٧ اف¨ص اجلدول األتى ثم اجب عن االسئلة :

ABCD

21263047

املطلوب :
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

B A ١٠

1B ١١

4d10 ١٢

بادر باقتناء

نيوتن في تدريبات الفيزياء

الراقي في باقي المواد 

فى جميع المواد

وترقبوا فى شهر ديسمبر

سلسلة المراجعة واالختبارات التراكمية والنهائية 




